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 Applicaties

AWP06
Waterdichte plafond luidspreker

- Smalle en discrete plafond luidspreker
- Eenvoudige montering met flip-veren
- Hoge betrouwbare muziekreproductie
- Lage vervorming
- 3-voudige vermogenaftapping
- Sterke waterdichte ABS behuizing
- Voldoet aan de IP65 standaard
- 50cm aansluitkabel

- Binnen- en buitentoepassingen
- Badkamers
- Zwembaden
- Welness centra
- Terassen

De AWP06 plafond luidspreker is speciaal ontwor-
pen om een hoge betrouware geluidsreproductie 
te doen in een grote variatie van toepassingen.

De diameter is slechts 140mm wat mogelijk 
maakt om de luidspreker prominent en discreet te 
plaatsen in het plafond.

Omwille van de breede, vloeiende frequentie re-
sponse en hoge efficientie,zal deze luidspreker 
een hoge betrouwbare reproductie van muziek of 
spraak verzekeren en dit met een lage vervorm-
ing.

De luidspreker is opgebouwd uit een sterk, witte 
ABS materiaal welke vocht en UV-bestendig  en 
voldoet aan de IP65 standaard.

Twee sterke veren zijn voorzien op elke zijde 
van de luidspreker om een snelle en eenvoudige 
plaatsing van de luidspreker te voorzien.

De AWP06 is niet enkel een typische 8Ohm 
/6W luidspreker oplossing, Het kan ook gebruikt 
worden in 100V PA-systemen. Het is hierbij 
mogelijk om vermogenaftappingen te doen van 
6, 3, 1.5W.

De luidspreker is standaard voorzien van een 
60cm lange aansluitkabel.

SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominale vermogen 6 W
Maximale vermogen 10W
Frequentie response -3dB 100Hz - 15 kHz
Geluidsdruk 1W / 1m 87dB
Maximale geluidsdruk W / 1m 95 dB
Vermogenaftakkingen 6W / 1666 Ohm

3W /  3333Ohm
1.5W / 6666 Ohm

Impedantie 8Ohm
IP normering 65
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø ,x d ) Ø 140 mm 130 mm
Inbouwdiepte 130mm
Cut-off afmeting Ø 125 mm
Netto gewicht 0.95kg
Luidspreker 4”
Constructie ABS behuizing (waterdicht)
Kleur Wit
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 1.088 Kg - 0.0039 Cbm

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.


